
3.Kvalifikační závod OB3 - Brno 

 CACT 

Kvalifikační závod OB3 na MS 2022  

Datum konání: sobota 2.4.2022 
Otevřené třídy: OB3 

Místo konání: kynologická hala Zetor – Jedovnická 7a, Brno,  
GPS: 49.2159092N, 16.6758922E 

Povrch: umělá tráva 
 
 

Pořadatel:  Klub Obedience CZ  
 

Kontaktní osoba: Denisa Ružová, Denisa.r.e@seznam.cz, 776633091 
Rozhodčí: Rune Bjerkelund – Norsko (hlavní rozhodčí) / Vilemína Kracíková – CZ 
Steward: Pavla Zamykalová, Romana Polická  
  
Startovné KZ / OB3: 800,-Kč pro členy KO CZ/ pro nečleny 1000,-Kč 
 
Při neúčasti je startovné nevratné. 
 
Platební údaje:  
Účet č. 2100215622/2010  
Variabilní symbol: 02042022 
Do poznámky 3.KZ+ jméno a příjmení 
 

Přihlašování: 
● vyplněním přihlašovacího formuláře na stránkách klubu Obedience CZ: 

http://akce.obedience.cz/ 
 
 
Zadávání čekatelství CACT ve třídě OB3 se řídí platným Řádem pro udělování titulů 
„Šampion práce ČR“- ChP 
 
Uzávěrka přihlášek: 15.3.2022 nebo do naplnění kapacity. 
PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE OTEŘENO PŘEDNOSTNĚ PRO TÝMY PŘIHLÁŠENÉ DO 
KVALIFIKAČNÍCH ZÁVODŮ do 10.2.2022. 
ZMĚNA! Přihlašování na závod ,,Jednorožší překvapení I.,, bude spuštěno po 10.2.2022.  
 
Časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce přihlášek.  
Háravé feny se mohou účastnit závodu a budou zařazeny na konec programu. Psovod je 
povinen účast s háravou fenou včas nahlásit pořadateli, aby mohl být upraven 
harmonogram. Háravé feny je nutno držet do nástupu na závod mimo halu.   
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího a stewarda. 
 
Každý účastník musí mít vystavenou výkonnostní knížku Klubu Obedience CZ. 
 

mailto:Denisa.r.e@seznam.cz
http://akce.obedience.cz/


Identifikace psů bude provedena při odchodu z placu po ukončení cvičení každého psa.                                                                                                         
 
 
Veterinární podmínky: 

Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. 
Psi musí být v imunitě proti vzteklině. 
Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno 
základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána 
během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. 
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 
veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při 
přejímce. 
Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. Podle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se 
soutěží nesmí účastnit kupírovaní psi. Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience 
CZ. 
 
Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa. 
 Psi se v hale nesmí pohybovat na volno, pouze na vodítku. Venčení smí probíhat pouze 
na místech určených pořadatelem. 
 

Proticovidová opatření 
 
Všichni účastníci musí dodržovat platná proticovidová opatření a omezení. Kontrola 
proběhne u přejímky.  
 

Sponzoři závodu: 
 
 

 
Shop.rsdc.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


